Mardin-Midyat Platosunun Ekoturizm Açısından Değerlendirilmesi
Evaluation of Mardin-Midyat Plateau in terms of ecotourism potential
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Öz: Alternatif bir turizm öğesi olarak ekoturizm son yıllarda gündemde olan bir turizm eğilimidir. Bu konuda
özellikle doğal ve kültürel çevre açısından kaynak ve potansiyel arayışları popüler araştırma konuları
arasındadır. Hem doğal ortam ve kaynak zenginliği, hem de farklı kültürlerin, inançların ve tarih zenginliğinin
bir arada bulunduğu Türkiye, bu anlamda büyük bir potansiyel taşımaktadır. Bu konuda çok az bilinen yerlerden
birisi de Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Mardin eşiği olarak tanımlanan Mardin-Midyat Platosudur. Bu
coğrafi yöre, hem jeolojik-jeomorfolojik, klimatik ve flora unsurlarıyla doğal ortam açısından, hem de çok
zengin ve çeşitli sosyal, kültür ve inanç unsurlarıyla beşeri çevre açısından oldukça ilginç ve renkli bir yapıya
sahiptir. Bu nedenle Mardin-Midyat Platosu birçok yönü az bilinen önemli bir ekoturizm alanıdır.
Anahtar Kelimeler: Ekoturizm, Mardin, Midyat, Hasankeyf, Derik, Savur, Mardin-Midyat Platosu

Abstract: Last recent years ecotourism is popular item for alternative tourism. This subject espacially source
and potenial investigation popular serching subjects for natural and culturel enviroment. Natural place and
source wealthy different cultures, different beliefs and history wealthy with all in Turkey, so about that Turkey
has a big potential. Mardin-Midyat plateau is South of the southeastern anatolia and there is one of the most
unknown place abput this subject. This geoghraphic place geological-geomorphological,Climatical and floristic
with all this elements for natural place ,quiet wealthy and different social, culturel and belief with elements for
beşeri enviroment have quiet differenet and colourful structre. So Mardin-Midyat plateau is the most unknown
important ecotourism place with this many aspects
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1. Giriş
Dünyada son yıllarda yaşanan gelişmeler, kaynakların daha uzun dönemli kullanıma dayanan
sürdürülebilir turizm, alternatif turizm, ekoturizm, gibi turizm türlerini gündeme getirmiş ve
önemlerini artırmıştır (Erdoğan, 2003).
Turizm endüstrisinin potansiyel ve mevcut tehlikeleri konusunda büyüyen tartışma, çevresel
bakımdan duyarlı bir turizm yaklaşımının araştırılması gerekliliğini doğurmuştur. Buna bağlı olarak
sürdürülebilir turizm kavramı ortaya çıkmıştır (Hunter 1997, Nepal 2000).
Sürdürülebilir turizm, insanın etkileşimde bulunduğu ya da bulunmadığı çevrenin bozulmadan
veya değiştirilmeden korunarak, kültürel bütünlüğün, ekolojik süreçlerin, biyolojik çeşitliliğin ve
yaşamı sürdüren sistemlerin sürdürüldüğü ve aynı zamanda tüm kaynakların ziyaret edilen bölgedeki
insanların ve turistlerin ekonomik, sosyal ve estetik ihtiyaçlarını doyuracak şekilde ve gelecek
nesillerin de aynı ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri biçimde yönetildiği bir kalkınma şeklidir (Özbey,
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2002). Ekoturizm kavramı, sürdürülebilir kalkınma ile beraber ele alınmaktadır. Ekoturizm anlayışı
Habitat II’de kabul edilen sürdürülebilir bir çevre sağlanması kararı ile belirginleşmeye başlamıştır.
Ekoturizm (turizmde sürdürülebilirlik), turizme kaynak olan bölgesel ve yerel özelliklerin korunup,
geliştirilerek devamının sağlanması olarak ifade edilebilir.
Ekoturizm amacına uygun gerçekleştirildiği takdirde, hassas ekosistemlerin korunması ile bu
bölgelerin içersinde ve çevresinde yaşayan nüfusun sosyo-ekonomik gelişmesi için kaynak yaratabilen
bir araçtır. Önemli ekoturizm potansiyeli olan dağlık ve ormanlık bölgelerdeki köylerde yaşayan
halkın yoksulluğu göz önüne alındığında, ekoturizmin sosyal sınıflar arasındaki dengesizliği
azaltabilecek bir etken olduğu anlaşılabilir (Altıparmak, 2002, s: 276).
Dünyada artık keşfetmek amaçlı olarak yapılan ekoturizm, son yıllarda ülkemizde de sık sık
gündeme gelmekte, fakat sadece yayla turizmi olarak düşünülmektedir. Oysa bir bütün olarak ele
alınması gereken ekoturizm, sosyal ve kültürel faaliyetleri de içine alan, geniş alanlarda birçok
aktiviteyi kapsayan bir etkinliktir.
Türkiye, çeşitli uygarlıklardan kalan zengin tarihi ve kültürel mirasın yanında fiziki
coğrafyasından ve konumundan kaynaklanan çok farklı ve çeşitli, diğer ülkelerle kıyaslanamayacak
düzeyde bir zenginliğe sahiptir Bu doğal ve kültürel zenginlikler ülkemizi gündemde olan eko turizm
için oldukça ilgi çekici bir ülke konumuna getirmektedir doğal ortam özelliklerine sahiptir
Bu konuda çok az bilinen yerlerden birisi de Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde Mardin eşiği
olarak tanımlanan Mardin-Midyat Platosudur. Bu coğrafi yöre, hem jeolojik-jeomorfolojik, klimatik
ve flora unsurlarıyla doğal ortam açısından, hem de çok zengin ve çeşitli sosyal, kültür ve inanç
unsurlarıyla beşeri çevre açısından oldukça ilginç ve renkli bir yapı sunmaktadır.
Bu çalışmada birçok yönü az bilinen önemli bir ekoturizm alanı olan Mardin-Midyat
Platosunun ekoturizm potansiyeli olarak değerlendirilebilecek doğal ve beşeri çevre elemanları
tanıtılmaya ve haritalanmaya çalışılmıştır.
2. İnceleme Alanının Yeri, Sınırları ve Genel Coğrafi Yapısı
Güneydoğu Anadolu Bölgesinin Dicle Bölümü’nün kabaca güney yarısını kapsayan MardinMidyat Platosu’nun sınırlarını kuzeyde ve doğuda Dicle Nehri, batıda karacadağ bazaltları, güneyde
ise Suriye-Arabistan düzlükleri belirler (Şekil 1). Bu sınırlarıyla platonun alanı yaklaşık 9000 km2’ dir.
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Plato genel olarak Eosen yaşlı kalkerlerden oluşmuştur. Ancak kalker örtünün aşındırıldığı
yerlerde daha yaşlı birimler ortaya çıkar. İklim açısından Plato kuzeyindeki Diyarbakır havzasından ve
güneyindeki düzlüklerden farklı özellikler gösterir. Sıcaklık açısından bu alanlara göre sıcaklık
ortalamaları nispeten daha düşük yağış ise fazladır. Örneğin daha kuzeyde olmasına karşın Batman’da
yıllık ortalama sıcaklık 16,3, Mardin’de ise 16 ºC ’dir. Derik, savur ve Gercüş gibi depresyon
tabanlarında ise kış düşük sıcaklıkları daha az etkilidir. Bölgeye göre yağış miktarındaki fazlalık
dikkati çekmektedir(Yıllık ortalama yağış miktarı Diyarbakır’da 488.4, Ş.Urfa’da 472.3, Batman’da
491.3, Mardin’de ise 703.9 mm’dir) . Bunun nedeni çevresine göre yüksek olan bu kütlenin güney
ve güneybatı kökenli cephe yağışlarını almasıdır. Ancak Plato genellikle karstik yapılı yüzey
nedeniyle akarsular bakımından fakirdir.
Platonun yüzey suları genellikle güneydeki karstik kaynaklardan beslenen Çağçağ ve Kurs
deresi ile kuzeyde depresyon tabanlarına yerleşmiş olan Savur çayı ve Ahmedi dereleri gibi
akarsulardır.
Toprak genellikle karstik ve sübsekant depresyonlarda gelişmiştir. Plato yüzeyinin önemli bir
bölümü taşlık olup ancak dolin ve polye tabanlarında Terra-rossalar görülür. Plato, çevresine göre
bitki örtüsü bakımından nisbeten zengindir. Yoğun tahribata rağmen yüksek yamaçlarda meşeler
depresyon tabanlarında ve akarsu boylarında ise kavak, söğüt, Sakız, Dişbudak, Çınar, Badem, Bıtım,
Ceviz, Sumak, Kiraz ve Mahlep gibi ağaçlar, Derik çevresinde ise zeytinlikler yaygındır. Litolojik
özelliklerinden dolayı Plato yüzeyinde yerleşmeler seyrektir. Plato yüzeyindeki en önemli yerleşmeler
Midyat, Mazıdağı ve Ömerli’dir. Yerleşmeler genellikle sübsekant depresyon tabanlarında ve yer altı
sularının açığa çıktığı yamaçlarda kurulmuştur (Gercüş, Savur, Derik, İdil, Güçlükonak) Mardin’ in
kuruluşunda ise savunma ve tarihi yollara hâkim olma faktörleri etkili olmuştur. Tarihi ve coğrafi
faktörler plato ve çevresinde özellikle inanç yönünden çok farklı ve çeşitli kültürlerin bir araya
gelmesine neden olmuştur. Kentsel ve tarihi yerleşmelerde (Mardin, Midyat, Savur) geleneksel mimari
dikkat çekicidir. Mimariye kalker litoloji ve dinsel öğeler damgasını vurmuştur.
3. Ekoturizm Potansiyeli Açısından Mardin-Midyat Platosu
Mardin Midyat Platosu, fiziki özellikler bakımından çevresinden çok farklı bir manzara
oluşturmaktadır. Aynı coğrafi farklılık ve renklilik nüfus ve yerleşme ile iktisadi faaliyetler konusunda
da kendini gösterir. Özellikle kır nüfusu ve aşiret halindeki toplumsal örgütlenmesi ile Türkiye'nin
diğer coğrafi bölgelerine göre farklı bir toplumsal yapı arz eder. Bunun yanında, Mardin, Hasankeyf,
Midyat ve Savur yerleşmeleri eşsiz tarihi ve kültürel zenginliklere sahiptir. İnanç mozayiği
Türkiye’nin hiçbir yerinde olmadığı kadar renkli ve hoşgörülüdür. Sahadaki Turizm çekicilikleri doğal
ve beşeri elemanlar olarak ele alınacaktır.
3.1. Doğal Çevre Potansiyeli
3.1.1. Hasankeyf Çevresi ve Dicle Vadisi
Platonun kuzey kenarını oluşturan ve Raman ile Gercüş antiklinalleri arasındaki Dicle Vadisi
jeomorfolojik açıdan oldukça zengin ve ilginç özellikler gösterir. Vadi boyunca izlenebilen özgün yer
şekilleri hayret ve heyecan uyandıracak özelliktedir. Vadinin morfolojisi Dicle nehri ve kollarına bağlı
olarak flüviyal süreçler ve tektonik yapının kontrolünde gelişmiştir. Buradaki şekiller ayrıca bölgenin
jeodinamik ve jeomorfolojik gelişim sürecinin aydınlatılmasında önemli ipuçları vermektedir. Vadinin
kuzeyindeki Raman antiklinali yamaçlarında Güneydoğu Anadolu tektonik bindirmesine bağlı olarak
şaryajlı-faylı ve kıvrım strüktürlerine ait yapısal şekiller gelişmiştir. Güneydeki Gercüş antiklinali
bünyesinde Kıvrımlı yapılara özgü şekiller ortaya çıkmıştır (Rüz, Komb, Asılı Vadiler). Aşındırma
faaliyetlerinin ürünü olan malzemeler Raman antiklinali güney yamaçlarında seki dolguları şeklinde
biriktirilmiş ve en az üç basamak şeklinde Pleistosen sekileri oluşmuştur. Vadinin güney yamaçlarında
aşındırma faaliyetleri sonucu çok sarp ve dik çarpaklar meydana gelmiştir. Tarihi Hasankeyf
yerleşmesi, savunmaya elverişli olmasından dolayı Dicle nehrinin oluşturduğu çarpakların gerisindeki
dik ve sarp yamaçlı platformlardan birinin üzerine kurulmuştur (Yıldırım ve Karadoğan, 2005).
3.1.2. Gercüş Antiklinali
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Platonun kuzey kenarını oluşturan ve N-S yönlü sıkışma hareketinin sonucu oluşan düzenli ve
birbirine paralel Jura tipi kıvrım zonları dünya literatürüne geçecek türdendir. Özellikle Gercüş,
antiklinali morfolojik yapısı yeryüzünde eşi az görülen jeolojik-jeomorfolojik bir oluşumdur.
Bu kıvrım sistemlerinin en güzel örnekleri Fransa Alplerindeki Jura dağlarında yer aldığından
bu ad ile tanınmaktadır (Türkünal, 1980).
Gercüş antiklinali tabanının aşındırılarak boşaltılması sonucu, bir antiklinal vadisi veya
komb(combe) oluşmuştur(Şekil 2-3). Genelde Jura tipi gevşek kıvrımlı yapılar üzerinde görülen
komblar, strüktürün aşınmasından sonra oluşurlar. Komblar birer genç vadiler olarak göze çarpar ve
Gercüş antiklinalindeki boşaltılmış taban buna çok güzel bir örnektir.

Şekil:2. Mardin-Midyat platosunda başlıca turizm elemanlarının ve çekiciliklerin dağılışı
Dicle Vadisi

Gercüş Antiklinali

K
Şekil:3. Mardin –Midyat platosunun doğu yarısı, Gercüş Antiklinali ve Dicle vadisini gösteren blok diyagram
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Gercüş antiklinali tektonik hareketlerin (faylanmalar) yardımıyla ve dış kuvvetlerin etkisinde
kalarak aşındırılıp tabana kadar boşaltılmıştır. Kıvrımlı arazi üzerinde flüviyal topografyanın
gösterdiği en önemli özellik, jeolojik yapı ve buna bağlı olarak, yumuşak ve dayanıklı tabakaların
yayılışı ile topografya arasında gözlenen çok yakın ilişkidir (Yıldırım, 2006).
Uzun bir strüktür meydana getiren Gercüş antiklinalinin orta kısmı üzerinde yarılma ve
sübsekantların gelişimi daha ileri bir safhaya ulaşmıştır. Buradaki Raman ve Gercüş antiklinalleri
arasındaki senklinali izleyerek akan Dicle Nehri’nin, Gercüş antiklinali yamaçlarından inen yan
kolları, antiklinalin tepesini oymuş ve bu kısımdaki dirençsiz depoları süratle boşaltarak subsekant bir
depresyonun oluşmasını sağlamıştır. Eosen’e ait Midyat kalkerlerinin teşkil ettiği hogbek’lerle
sınırlanan (Foto: 3) bu subsekant depresyon daha batıda, yine antiklinal eksenini takiben açılmış olan
subsekant vadi ile devam eder. Flüviyal etkilerle tepesi oyulan ve tabana kadar boşaltılan Gercüş
antiklinalinin kanatları, Hasankeyf ilçesi yakınlarında açığa çıkmaktadır (Foto: 1-2).
Nehir Deresi antiklinalin kuzey kanadını boğaz biçiminde yararak, buraya klüz veya kısık
özelliği kazandırmıştır. Bu subsekant depresyon içerisinde, kuzeyden obsekant ve güneyden resekant
özellikli birçok dere akarak, subsekant özellikli Nehir deresine dike yakın bir açı ile bağlanmaktadır.
Bu antiklinalin boşaltılmış subsekant depresyon bölümü, kuzeyde daha net olmak üzere, hem
kuzeyde hem de güneyde, Hoya Formasyonu kalkerlerinin oluşturduğu hogbeklerle sınırlanır
(Yıldırım, 2006).
3.1.3. Derik Çevresi ve Mikro Klima Alanı
Derik çevresi coğrafi açıdan birçok özgün özelliklere sahiptir. Her şeyden önce burası yüksek
Mardin eşiğinin Suriye-Arabistan düzlüklerine açıldığı morfolojik bir eğim kırıklığının önünde
bulunmaktadır. Ayrıca bu alan Karacadağ bazaltlarının en son yayılma alanı ve geç Kuvaterner
piroklostik püskürme evresine ait volkanik şekillerin gözlendiği bir alandır. Bu şekiller, özellikle
Kuvaterner volkanizmasına ait olmaları ve tahrip olmaları için üzerilerinden yeterli zaman geçmediği
için oldukça tipik ve ilginçtir. Bunlardan en önemlisi minyatür bir volkan konisi olan Kuşçu
Kalderası’dır (Foto 1). Kaldera Derik ilçe merkezinin güneyindedir. Ayrıca Kuşçu kalderasının hemen
batı kenarında yöreye ait tipik kırsal yerleşme dokusuyla, Kuşçu köyü bulunmaktadır. Kuşçu kalderası
adeta bu köy yerleşmesi ile bütünleşmiş durumdadır. Derik Ilçe merkezinin 5 km güneyinde, DerikKızıltepe- Viranşehir karayolunun hemen yanında bulunmasından dolayı ulaşım oldukça kolaydır.

Foto:1. Derik güneyindeki minyatür volkan konilerinden Kuşçu kalderası

Derik çevresi bundan başka birçok habitat özelliklerini bir arada bulundurması açısından ender
coğrafi alanlardan biridir. Kuzeydeki Derik yerleşmesinin kurulu olduğu vadi kuzey etkilerine kapalı
bir mikroklima alanıdır. Bilindiği üzere bu vadide yoğun olarak Akdeniz iklimine uyumlu zeytin
tarımı yapılmaktadır. Ayrıca Derik yerleşmesi konumu itibariyle geçmişi çok eskiye dayanan ve kentte
bu tarihi mirasın izlerine sıkça rastlanan bir yerleşme kimliğine sahiptir.
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Bunun dışında Derik batısında Türkiye’nin de en eski arazilerinden olan Prekambriyen
birimleri mostra vermekte ve buralarda nadir fosil türlerinden olan Trilobit bulunmaktadır.
3.1.4. Karstik Yapılar
Mardin eşiğinin önemli bir bölümü karst platosu özelliğindedir. Karstik plato ilginç yer
şekillerinin yanı sıra (Polye, uvala, dolin, düden, karstik mağara vs.) beşeri hayata da damgasını vuran
ilginç coğrafi bir kompozisyon meydana getirmektedir. Plato yüzeyinde oldukça geniş bir alanda
karstik erime şekillerinden lapyalar dolinler ve Uvala ve polyeler gelişmiştir. Özellikle Ömerli ile
Midyat arasında çok yoğun ve tipik şekillerde dolinler görülür. Her biri sahan biçiminde ve kimi
yerlerde parmak dolin özelliği kazanmış bu şekillerin tabanlarında oluşmuş terra-rossalar kırsal
nüfusun olabildiğince kullanmaya çalıştıkları kısıtlı tarım alanlarıdır. Plato yüzeyindeki yerleşmeler
dolinlerin birleşerek oluşturdukları daha geniş uvala ve polye gibi karstik düzlükler üzerine
kurulmuştur(Ömerli Midyat). Platonun güney yamacında karstik mağaralar oluşmuştur(Kırdilek ve
Deriş çevresi). İçinde sarkıt, dikit ve sütunların da oluştuğu çok geniş ve biribirine bağlı bu mağaralar
köylüler tarafından depo ve mesken olarak ta kullanılmaktadır.
Mardin eşiğinin Suriye-Arabistan düzlüklerine bakan faylı güney yamaçlarında yerel halk
tarafından günübirlik piknik alanı olarak kullanılan ve çevresinin peyzajını değiştiren oldukça gür faykarst kaynakları mevcuttur. Bunların en önemlisi Mardin kenti güneybatısındaki Gurs kaynağı ile
Nusaybin kuzeyindeki Çağçağ (Ava Sipi) kaynağıdır.
3.2. Kültürel çevre Potansiyeli
3.2.1. Hasankeyf Kaya Oyuğu Yerleşmesi
Hasankeyf tarihi yerleşmesi ve ören yeri Mardin-Midyat Platosunun kuzeyinde Gercüş
Antiklinalinin güney kanadı üzerinde, Dicle vadisinin güney kenarında bulunmaktadır. Yakın
dönemlere kadar yüzlerce kaya oyuğu barınağında insanların yaşadığı yerleşme, Dicle nehrinin
meydana getirdiği oldukça sarp ve dik bir çarpak gerisinde kenarlarının Dicle nehrine kavuşan
akarsular tarafından da derince yarıldığı korunmaya elverişli basamaklar şeklindeki düzlükler üzerinde
kurulmuştur (Ergin, 2006).
Yerleşmenin kurulduğu yapı tebeşir oranı yüksek marnlı litolojiden oluştuğu için insanlar
tarafından kolayca işlenerek oldukça ilginç ve kompleks bir yerleşme meydana getirilmiştir.
Hasankeyf yerleşmesinin tam olarak ne zaman kurulduğu bilinmemektedir ancak yerleşme
hem eski çağların hem de Ortaçağın önemli bir yerleşmesidir. Yerleşmenin konumu ve jeopolitik
yapısı, çok eski bir yerleşim merkezi olma ihtimalini kuvvetlendirmektedir(Gabriel, 1940, s. 55).
Bugün de bazıları mesken olarak kullanılan mağaralar, insanların çok eskiden beri buraya yerleşmesini
kolaylaştırmıştır(Darkot, 1940, s.452). Şehrin civarındaki binlerce mağara çağlar öncesinden beri var
olan bir yerleşme olduğunu ortaya koymaktadır. Tarihsel süreç içerisinde Hasankeyf, ticari ve iktisadi
yönden küçümsenmeyecek derecede ileri bir seviyedeydi.
Hasankeyf yerleşmesi gerek milattan önce gerekse milattan sonraki çağlarda önemli bir
yerleşme olmuş ve pek çok medeniyeti barındırmış, başkentlik yapmıştır. Bu bölgenin uygarlık tarihi
açısından önemi sadece Mezopotamya’nın bir parçası olması ile sınırlı değildir. Hasankeyf Yakındoğu
Kültürleri ile Anadolu Kültürlerinin adeta buluşma yeridir.
Ören yerine yönelik son yıllarda yürütülen çalışmalarla bölgenin turizm merkezi haline
getirilmeye, tanıtım ve reklâmlarla turistik önemi ön plana çıkarılmaya çalışılmıştır. Eski yerleşmenin
önemli bir bölümünün Ilısu Barajının yapılmasıyla birlikte sular altında kalacak olması da bu mekânı
ziyaret etme isteğini ortaya çıkarmıştır. Hasankeyf’in sürekli gündemde olması yerli yabancı turistlerin
ilgisinin burada yoğunlaşmasına neden olmuş ve bu durum özellikle son on yılda turizm faaliyetlerini
artırmıştır. Ancak bu yoğunluk tarihi çevrede önemli degredasyon ve tahribata yol açmaktadır (Ergin,
2006).
Hasankeyf yerleşmesi tarihi anlamda Türkiye’nin en önemli yerleşmelerinden biridir. Büyük
bir turizm potansiyeline sahiptir.
3.2.2. Savur Tarihi Yerleşmesi ve Mikroklima Alanı
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Savur tarihi yerleşmesi Gercüş antiklinali gibi Platonun kuzey kenarındaki jura tipi bir
antiklinal kanadının Dicle nehrine kavuşan Savur Çayı tarafından aşındırılması ve boşaltılması ile
oluşmuş bir depresyonda küçük bir tepe üzerinde ve eteklerinde kurulmuştur (Foto 2). Bu topografik
yönüyle ve geleneksel mimarisiyle “Küçük Mardin” diye adlandırılmaktadır. Ancak Savur korunaklı
ve ana ulaşım yollarından uzakta olması nedeniyle daha az bozulmuştur. Kurak ve karstik plato yüzeyi
içinde adeta bir vaha gibi gibidir. Depresyon tabanı yoğun bitki örtüsü ve tarım alanlarıyla kaplıdır.
Sakız, Dişbudak, Söğüt ve Çınar Kavak, Badem, Bıttım, Ceviz, Sumak, Kiraz ve Mahlep ağaçlarıyla
buranın çok farklı bir mikroklima alanı olduğu hemen dikkati çekmektedir
Savur geleneksel kent dokusu, karşılıklı iki tepenin yamaçlarındaki yerleşim alanlarından
oluşmaktadır. Kalesi, topografyaya göre biçimlenmiş sokakları, çarşısı, sosyal ve kamu yapıları,
konakları ve evleri geleneksel yerleşim düzeninin özgün değerlerini yansıtmaktadır. Şehrin kurulduğu
depresyon tabanından Savur Çayı geçmektedir. Bu akarsuyun hayat verdiği depresyon tabanı yoğun
bitki örtüsüyle kaplıdır. Kuzeydeki tepenin üstünü kuşatan, ancak günümüze sadece kalıntıları ulaşan
Savur Kalesi’nin sardığı alanın, ilk yerleşim bölgesi olduğu düşünülmektedir (Halifeoğlu, 2007).
Savur’da kentsel dokuyu oluşturan en önemli öğe olan “geleneksel Savur evleri”, organik bir
dokuda gelişmiştir. Geleneksel niteliklerini büyük ölçüde koruyan evler, özgün kullanımlarını
günümüzde de devam ettirmektedir.

Foto:2. Tarihi Savur yerleşmesinden bir görünüm

3.2.3. Geleneksel Mimari
Mardin-Midyat Platosundaki kent uygarlıklarını temsil eden yerleşme, tarihi mekân ve anıtlar
Dünya kültür mirasına girecek kadar anlamlı ve görkemlidir. Geleneksel konutlarıyla, cami, kilise,
sinagog, kümbet, türbe ve mescit gibi renkli zengin dini yapılarıyla, surlarıyla, han, hamam ve
kervansaraylarıyla özellikle Mardin, Savur, Midyat yerleşmeleri ve sivil mimarisi zengin kültürel
dokuyu oluşturmaktadır.
Mardin’in mimari tarzı, Dünyada bir tek Kudüs şehrinde görülebilen ender bir mimari türüdür.
Artukoğulları ile yoğun bir imar eylemine girilmiştir. Mardin şehir merkezinde bu dönemde yapılan
dini ve sosyal amaçlı yapılar, işlev, plan, form ve süsleme nitelikleri ile Anadolu Türk Mimarisinde
önemli yere sahiptirler (Halifeoğlu,2007).
Geleneksel mimarinin en çok ve çeşitli olarak görüldüğü yer kuşkusuz bir açık hava müzesi
niteliğindeki Mardin kentidir. Geleneksel Mardin evlerinin oluşumundaki en önemli faktörler bölgenin
iklim ve topografyasıdır. Kentin üzerinde kurulduğu arazinin topografik yapısı, konutların kütlesel
biçimlenmesinde mevsimlik kullanımı ön plana çıkarmazken, eğimli arazide tek yöne doğru (güney)
yönelme zorunluluğunu getirmiştir. Kentin sınırlı bir alanda gelişmek zorunda kalışı, yatayda yayılma
yerine, düşeyde katları kullanan bir tasarım anlayışının tercih edilmesine neden olmuştur. Haremselamlıklı ev düzeni, yüksek taş duvarlarla sokaktan ayrılmış avlu ve teraslar, büyük merkezli
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mutfaklar genel plan özelliklerini yansıtmaktadır. Belli mekânların tekrar edilmesiyle evin
büyütüldüğü görülmektedir. Evlerin, kapalı ve yarı açık mekânları kare ya da kareye yakın bir modül
veya tekrarından oluşmaktadır. Yapılar güneye yönlendiğinden cephelerde bu yön önem kazanır.
Planlamayı yönlendiren yaşama birimi, eyvan ve revak gibi ana mekânlar, genellikle güney
cephesinde toplanmıştır (Foto 3). Hiçbir yapı birinci kattan itibaren bir diğerinin önünü kesmediği gibi
pencereler de birbirini görmez (Alioğlu, 2000).

Foto:3. Mardin Evlerinden bir görünüm

Bunun yanı sıra Mardin’e bağlı birkaç küçük yerleşim yeri daha geleneksel konut
yoğunluğuyla dikkati çekmektedir. Bunlar içerisinde Midyat, Estel ve Derik sayılabilir. Midyat ilçesi
geleneksel konut dokusunun yoğun olduğu bir yerleşim yeridir (Foto 4). Birbirinden değişik kültürleri
ve inançları kentsel dokusunda barındıran ve yaşatan Midyat’ta, bu çeşitliliğin ve zenginliğin
yansımasını mimaride görmek mümkündür (Dalkılıç, 2004a). Estel’de de çok sayıda geleneksel konut
vardır. Konum olarak Midyat’a çok yakındır. En büyük farklılık, Midyat’ta özgün ev sahipleri
çoğunlukla Süryani iken, Estel’de yaşayanların Müslüman olmasıdır. Derik ilçesinde ise az sayıda
nitelikli geleneksel konut vardır. Geçmişte ilçede farklı kültürel kökene sahip insanların bir arada
yaşadığı bilinmektedir. Bugün hem geleneksel doku hem de sosyal yapı özgünlüğünü yitirmiş,
tamamen değişmiştir.
3.2.4. Sosyal Yapı ve İnanç Mozayiği
İnceleme alanı sosyal ve inanç yapısı açısından oldukça zengindir. Bu zenginlik hem fiziki
mekâna, mimariye hem de yaşam biçimine ve kültürel öğelere yansımıştır. Mardin çevresi
Mezopotamya ve Anadolu’da ilk uygarlıkların ortaya çıktığı merkezlerden biridir. Çalışma alanı bu iki
farklı coğrafya arasında geçiş bölgesi durumundadır. Bu sebeple Mezopotamya ve Anadolu
uygarlıkları Mardin ve çevresinin kültürel gelişmesinde etkili olmuştur. Bu yöreye yerleşen çeşitli
toplulukların etkisiyle oldukça renkli bir kültürel yapı ortaya çıkmıştır. İslamiyet’ten sonra kültürel
yapıda Artuklular’ın büyük bir etkisi vardır. Artuklu hükümdarlarının yaptırdıkları medreseler,
camiler, imaretler vb. vakıflar bilim ve kültürün gelişmesine yardımcı olmuştur (Güleç, 2007).
Müslümanlar dışındaki farklı dini topluluklar, Süryaniler, yezidiler, Şemsiler/Harraniler,
Becirmanlar ve Karaçilerdir.
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Foto:4 . Midyat ilçe merkezindeki geleneksel konutlar ve kiliseler

Süryanilik, Hıristiyanlığı ilk kabul eden Aramî kavminin inanç biçimi olup, M.S. 1. yüzyılda
ortaya çıkmış Mezopotamya merkezli bir Hıristiyan mezhebidir. İlk merkezleri Hatay’dır ve Doğu
Hıristiyanlarının en önemli koludur. Bununla birlikte Hıristiyanlıkta olduğu gibi, Hıristiyanlığın bir
kolu olan Süryanilikte de zaman içinde bölünmeler ve çeşitli tarikatlar ortaya çıkmıştır. V. yüzyılda
ortaya çıkan Nasturilik ve Keldanilik bunlardan ikisidir (Akyüz, 2005).
Süryaniler bugün yoğun olarak Mardin çevresinde “Turabdin” adını verdikleri bölgede
yaşamaktadırlar.
Romalılar, Turabdin (“Hizmetkârlar Dağı”) adını Doğu’nun eski topluluklarından almışlardır.
Bu ad daha sonraları 4. yüzyıldan itibaren kurulan manastırlarda yaşayan keşişlere atfedilerek,
Hıristiyan bakış açısına göre, “Tanrı Hizmetkârları Dağı” na dönüşmüştür. Süryanice ’de, “Tur”
kelimesi “dağ”, “Abdin” kelimesi ise “Köleler” anlamına gelir. Turabdin bölgesinin neresi olduğu ile
ilgili bir takım tartışmalar olmakla beraber bize göre Turabdin bölgesi Mardin, Midyat ve çevresi daha
geniş bir çerçeveyle Mardin-Midyat Platosunun doğu yarısıdır. Çünkü yoğun olarak Süryani kilise ve
manastırların bu bölgede yer almaktadır. Bunların başlıcaları; Mardin Merkez’de Kırklar Kilisesi,
Mort Şimuni Kilisesi Mor Mikhayel Kilisesi, Mor Petrus ve Pavlus Kilisesi, Mor Mihayel Kilisesi,
Deyrul-Zafaran Manastırı, Eskikale (Kıllıtmara) Köyünde Mor İzozoel Manatırı, Eskikale (Kıllıtmara)
Köyü Meryem Ana Manastırı, Eskikale (Kıllıtmara) Köyü Mor Yakub Manastırı, Bülbül (Binebil)
Köyü Mor Kuryakos Kilisesi, Bülbül (Binebil) Köyü Meryem Ana Kilisesi, Göllü (Göliye) Köyü Mor
Teodoros Kilisesi, Çiftlik (Derilya) Köyü Mor İliyo Kilisesidir (Tezokur, 2007).
Midyat bölgesinin dini topluluklarından biride Yezidilerdir. “Şeytana Tapanlar” şeklinde
bilinen Yezidilerin Midyat bölgesindeki nüfusu hemen neredeyse bitmiştir. Oysa Yezidilerin inançları
arasında ne şeytana tapmak var ne de kötülüğü sembolize eden şeytan vardır. 1985 yılında Midyat
çevresinde 5600 Yezidi yaşamakta iken bugün 15 Yezidi yaşamaktadır (Taşğın, 2000)
Midyat ve çevresinde varlığını sürdüren dini gruplardan Becirmanlar, Güneydoğu Anadolu
bölgesinin nüfusu en fazla olan topluluklarındandır. Midyat çevresindeki insanlardan büyük ilgi ve
saygı görmektedirler. Becirmanların merkezi Seyit Bilal’in kabrinin olduğu Becirman köyüdür.
Becirman seyitlerinin toplumsal hayatta ki fonksiyonları bölge insanları üzerinde önemli
derecede etkilidir (Taşğın, 2003).
Karaçiyan diye isimlendirilen topluluk kendilerini Sazbant diye tanımlamaktadırlar. Daha çok
Nusaybin ve Midyat civarında yerleşik olan Karaçiler, topluluk halinde yaşamaktadırlar. Yakın tarihe
kadar konar-göçer topluluklardan olan Karaçiler, yerleşik hayata geçmişlerdir. Grup içi evlilik
yapmaktadırlar ve kendi aralarında kendilerinin konuştukları bir dil kullanmaktadırlar. Özellikle
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müzik konusunda bölgede söz sahibi olan Sazbantlar, kendileri dışındakiler tarafından Karaçi diye
isimlendirilmektedirler.
Midyat civarında Kemança adını verdikleri müzik aletlerini aile içinde babadan oğula
öğrenmekte ve düğün sünnet gibi merasimlerde icra etmektedirler. Kemençenin dışında Keman ve
Davul Zurna da çalmaktadırlar (Taşğın, 2003).
Şemsiler/Harranîler olarak bilinen dine mensup olanların vatanlarının Mardin ve civarı olduğu
kabul edilmektedir. Günümüzdeki sayılarının yaklaşık 20 bin civarında olduğu tahmin edilen
Şemsiler; İran, Tokat, Merzifon gibi bölgelere dağılmışlardır (Çayır ve diğ., 2007).
Şemsîlik Mezopotamya bölgesi ve civarında yaşayan toplulukların güneş (Şems, Şemes),Ay,
yıldız ve diğer gezegenlere olan inançlara verilen bir isim olduğu gibi, özellikle Harran ve civarında
yaşayan topluluğu tanımlamak için de bu isim yaygın olarak kullanılmaktadır. 17.yüzyıl
gezginlerinden Polonyalı gezgin Simeon, İtalyan misyoner Guiseppe Campanile ve Niebuhr Carsten,
Mardin’de Şemsilerle karşılaştıklarını kaydetmişlerdir. Bunlardan Niebuhr, Şemsilerin birçoğunun
Hıristiyanlığa geçtiğini, geri kalanlarının da Yezidi ve Alevilerle karışmış olduğunu belirtmektedir.
Niebuhr, Şemşîler’i, Mardin’de bulunan mezheplerden biri olarak ele alır ve 1766 yılında Mardin’de
100 kadar Şemsi dinine mensup ailenin olduğunu, bunların mahalli paganizmin son bakiyelerini
oluşturduğunu söyler. Cumhuriyet’in kuruluşundan sonra yapılan ilk nüfus sayımında Mardin’de
23.252 kişi tespit edilmiştir. 1945–1950 yılları arasındaki sayıları ise 18.000 ile 19.000 arasındadır
(Çayır ve diğ., 2007).
Görüldüğü gibi hem bölge içinde hem de ülke düzeyinde önemli farklılıklar oluşturan kır ve
kent yaşamı, inanç mozayiği, doğal çevre etkileşimiyle zengin folklorik yönü ve psikolojik
altyapısıyla, inceleme alanı görülmeye değerdir.
4. Sonuç
Tüm dünyada olduğu gibi, ülkemizde de çevreye olan duyarlılık alternatif turizm arayışlarını,
sürdürebilirlilik anlamında özellikle ekoturizm konusunu gündeme getirmiştir. Ülkemiz köklü ve
zengin tarihi geçmişi yanında, çok çeşitli fiziki ortam özellikleri bakımından elverişli ekoturizm
potansiyeli sunan yerlere sahiptir. Bunlardan birisi de birçok yönü az bilinen ve Mardin eşiği olarak
tanımlanan Mardin-Midyat Platosudur. Yöre geleneksel Mardin evleri ve manastırlarıyla
bilinmekteydi. Oysa yörenin sosyal ve kültürel renkliliği sadece bundan ibaret değildir. Monoton gibi
görünen fakat birçok yerinde tarihi dönemlerde saklanma yanında adeta bir vaha gibi birçok doğal
elverişli yerleşme olanağını sunan vadi ve depresyonlar (Gercüş, Savur, Derik) bu özelliğiyle bir çok
farklı kültürün tutunabilme ve aynı zamanda hoşgörü içinde varlıklarını sürdürme imkânı sunmuştur.
Süryaniler, Yezidiler, Şemsiler, Harraniler, Karaçiler bunlardan sadece bazılarıdır. Topografyanın
sunduğu elverişli savunma şartları Mardin ve Hasankeyf gibi eşsiz tarihi yerleşmelerin kurulmasına
neden olmuştur. Ayrıca Platonun bölgesel konumu, geçirdiği jeolojik ve jeomorfolojik süreç
görülmeye ve izlenmeye değer birçok jeomorfolojik yapının oluşmasına neden olmuştur (Dicle vadisi
ve Hasankeyf çevresi, Gercüş ve Savur antiklinalleri, Derik çevresi I.zaman arazileri ve genç volkan
konileri, karstik mağaralar vs.).
Tüm bu özgün karakteriyle Mardin-Midyat Platosu ülkemizin ekoturizm potansiyeli taşıyan
ender coğrafi yörelerinden biridir.
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